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Değerli veli ler, 
2021-2022 eğitim ve öğretim yılının birinci yarısını pandemi şartlarının gölgesinde tamamlamış
bulunmaktayız, yüz yüze devam eden bu süreci Aslan Anaokulu ailesi olarak siz değerli veli lerimizin de 
destekleriyle  başarıyla tamamlamanın haklı gururunu yaşıyoruz. 

Pandeminin ilk yılında okuldan uzak kalmanın çocuğun hayatında ne büyük eksiklik 
olduğunu hep birlikte deneyimledik, bu eksiklik çocukluk döneminin insan hayatının en 
değerli en masum ve en özgür dönemi  olmasıyla ilgil iydi aslında; bu özgür dönem pandemi 
şartlarında her ne kadar kısıtlanmak zorunda kalsada yola çıktığımız ilk günden beri  
çocuklarımıza bu özgürlük alanını sunmak en temel prensiplerimizden biri oldu .Çünkü biliyoruz ki 
okul çocuğun yalnızca öğrenim gördüğü yer değil ; yaşıtlarıyla karşılaştığı, toplum içinde yaşamayı 
öğrendiği, yeni deneyimler edindiği, ikinci yuvasıdır.
İşte bu nedenle çocukların tatil dönemlerinde ,okulda yaşıtlarından ve öğretmenlerinden öğrendiği
 bu kazanımları, siz ebeveynler ile birlikte devam ettirmesi bizler için çok değerli  .Bu nedenle tatil 
boyunca çocuklarınızla AVM’ler yerine doğa gezileri yapmayı; ekran karşısında zaman öldürmek
yerine akraba ziyaretleri yapmayı; farklı toplum kesimleriyle (engelli-yaşlı) karşılaşmalarını
sağlamayı,koşmayı ,yürüyüş yapmayı bol bol konuşup sohbet etmeyi ve masal okumayı 
ertelememeye özen göstermenizi öneriyoruz. 

Bir Afrika atasözünün dediği gibi bir çocuk dünyaya gelecekse onun için önce bir köy inşa 
etmeniz gerekir. Kent  hayatı içinde yoğun iş yükünüz olduğunun farkındayım Ancak, 
madem modern insanlar olarak o doğmadan bir köy kuramadık öyleyse bizler de 
çocuğumuzun hayalleriyle beslenmiş kendi  hayallerimizi de içine kattığımız bir yaşam 
sunalım onlara . Yoğun iş yüküne rağmen çocuklarımızla kaliteli zaman geçirmenin hem 
çocuğunuza hem de size iyi geleceğini sakın unutmayın. Yepyeni şeyler deneyimleyip 
öğrendiğimiz eğitim ve öğretim yılımızın ilk dönemini geride bırakırken bu süreçte 
gösterdiğiniz özveri, sabır, güven, anlayış ve iş birliğiniz için sizlere yürekten teşekkür ediyorum. 
İkinci dönem de çok daha güzel ve eşsiz deneyimler yaşamak niyetiyle.. .

Hepinize iyi tatil ler dilerim!

Nesrin ASLAN 
Kurucu Müdür
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Birlikte Ne Yapsak?

ÇOCUĞUZUN DAHA ÖNCE DUYMADIĞI 

BİR BİLİM VEYA SANAT İNSANI SEÇİN 

VE TATİL BOYUNCA HER GÜN 

O BİLİM VEYA SANAT  

İNSANİYLA İLİGİLİ BİLGİ VERİN.

 ÖRNEĞİN;AFİFE JALE,

EİNSTEİN, GRAHAM BELL, 

TESLA, SABİHA GÖKÇEN….

EV TİYATROSU 
HAZIRLAYIN

SEYİRCİLERE MISIR 
VERMEYİ UNUTMAYIN

EVİN İÇİNDE HERHANGİ 
BİR YERE ÇALAR SAATİNİZİ
 YA DA CEP TELEFONUNUZU 

SAKLAYIN VE BİR SÜRE SONRA
 ÇALDIRIN. ÇOCUĞUNUZUN SESİN 

GELDİĞİ YERİ BULMASINI İSTEYİN.

ÇOCUĞUNUZ İLE BERABER 
MEYVE SALATASI YAPIN. DAHA SONRA MEYVE 

SALATASINI YAPARKEN İZLEDİĞİNİZ AŞAMALARI 
BİRİSİNE ANLATMASINA YARDIMCI OLUN. 

BERABERCE EVİNİZİN 
CAMINDAN DIŞARI BAKIN 

   VE DIŞARISI HAKKINDA KONUŞUN.
 NE VAR NE YOK! AYNI YÖNE 

AYNIN YERE BAKIPDA 
FARKLI ŞEYLER GÖREBİLMEK
 MÜTHİŞ BİR PAYLAŞIMDIR.



Birlikte Nereye Gitsek?
İNTERAKTİF ÇOCUK KÜTÜPHANESİ 
İletişim: (0216) 349 59 68 Göztepe Mh. Perçem Sk. No. 2 Kadıköy/İstanbul 
E-posta: bilgi@kadikoy.bel.tr

 İnteraktif Çocuk Kütüphanesi Kadıköy Belediyesi bünyesinde 
Selamiçeşme Özgürlük Park’ında Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk
 tarafından 19 Mart 2014’te açıldı. İnteraktif Çocuk Kütüphanesi
 ile özellikle 0-6 yaş arası okul öncesi çocukların sosyalleşerek, deneyerek, gözlemleyerek, 
hissederek ve keşfederek öğrenmeleri, küçük yaşta okuma-yazma öğrenmeden 
aileleriyle kitap okuyarak kitap okuma kültürünü kazanmaları amaçlanmaktadır. 
Kütüphanede ayrıca boyama, masal okuma, hamur saati gibi ücretsiz etkinlikler de düzenlenmektedir.
 Ayrıca gönüllü ailelerin görev aldıkları okuma saatleri de yapılmaktadır.O-6 yaş çocukların
 kendilerini geliştirmelerine yönelik olarak kütüphanede ahşap bloklar, duyu havuzları ve 
üç boyutlu kitaplar da bulunmaktadır.  

Ziyaret Gün ve Saatleri Hafta İçi: 09:00-18:00

 İSTANBUL İLLÜZYONLAR MÜZESİ, BEYOĞLU
Narmanlı Han İstiklal Cd. No:180 34421, Beyoğlu / İstanbul
T. (0212) 244 06 64
E-posta: info@museumofillusions.com.tr

İstanbul İllüzyon Müzesi, nesil ler boyu heyecan kaynağı olan il lüzyonlarla
 interaktif ve eğlenceli bir yolculuk imkanı sunuyor.. Ailenizle ve 
dostlarınızla yeni deneyimler yaşayabileceğiniz ve keyifli zaman 
geçirebileceğiniz mükemmel bir mekan..Yalnızca çocukların değil , aynı zamanda
 ebeveynlerin, çiftlerin ve hatta büyükanneve büyükbabaların da bayılacağı bu harika 
müze gezilip görülmeye değer niteliikte.. .

İSTANBUL MODERN
ÇOCUKLARA ÇEVRİMİÇİ YARIYIL SANAT OKULU

İstanbul Modern, 25 Ocak-12 Şubat tarihleri arasında, okulların yarıyıl tatil inde çocuklara
 sanat dolu bir program sunuyor. Çocuklar bu programa çevrimiçi katılarak, müze uzmanları
ile buluşup evlerinde sanat çalışmaları gerçekleştiriyor. 
Atölye çalışmaları 10.00-11.00 saatlerinde 4-7 yaş grubu çocuklar için düzenleniyor.
Çocuklara Çevrimiçi Yarıyıl Sanat Okulu farklı kavramlara odaklanan on atölye 
çalışmasını içeriyor. Çocuklar hafta içi her gün düzenlenen bu atölyelerin her birine, 
ayrı ayrı veya bir bütün olarak katılabiliyor. Atölyelerin beşine kayıt yaptıranlara avantajlı
 katılım koşulu sunuluyor.Atölye çalışmaları, müzenin “Selma Gürbüz: Dünya Diye Bir Yer” 
sergisi, “Şakir Eczacıbaşı: Seçilmiş Anlar” sergisi, yeni koleksiyon sergisi, “Şimdinin Peşinde
” ya da “Sanatçı ve Zamanı” sanal koleksiyon sergisinden gösterimle başlıyor
. Çocuklar bu gösterimde, sanat yapıtlarını müze uzmanlarıyla birlikte çözümleyerek sanat 
tarihinden örneklerin ele alındığı kısa bir sunuma katılıyor. Ardından çevrimiçi atölyede çocuklar,
 müze uzmanının canlı olarak paylaşacağı sanat etkinliğini izlerken kendi sanat çalışmalarını yaratıyor. 
Sanat çalışmalarında her evde kolaylıkla bulunabilen nesne ve malzemeler kullanılıyor.



Birlikte Nereye Gitsek?
KİDSNOOK
İletişim: (0212) 324 07 06
Yıldırım Oğuz Göker Sk. No. 11 Akatlar, Beşiktaş/İstanbul
E-posta: info@kidsnook.com.tr

Kids Nook masal anlatıcılığı sanatını Türkiye’de ilk defa bir kitabeviyle
 birleştiren özgün bir projedir. 0-12 yaş aralığındaki çocuklara kitap okuma 
sevgisi ve alışkanlığı kazandırabilmek, çocuklara masal dinlemeyi sevdirmek 
ve masal anlatabilmeyi öğretmek için özel olarak tasarlanmış bir mekândır.
 Masal Akademisi’nde; tarihi yüzyıllar öncesine dayanan hikâye anlatıcılığı 
sanatını öğrencilerinizle tanıştırabilir, hikâye anlatımlarına katılıp sonrasında 
hikâyeyle il işkili atölye çalışmasıyla gezinizi unutulmaz kılabilirsiniz. 
 Anasınıfından 4. sınıfa kadar öğrenciler için düzenlenen İnteraktif Masal 
Atölyeleri’nde çocuklara hikâye anlatıcılığı sanatını tanıtma adına etkinlikler 
düzenlenmektedir.

GELENEKSEL EYÜP OYUNCAKÇISI
 İletişim: (0543) 725 72 44 
İslambey Mh. İslambey Cd. No. 55B Eyüp/İstanbul 
E-posta: eyupoyuncakcisi@gmail.com

 2004 yılında Eyüp Oyuncakçılığı eğitimi alan bir grup kadın 
tarafından 2005 yılında Tarihî Eyüp Oyuncakçıları Kooparatifi kurulmuştur. 
Kooperatif kapandıktan sonra kooperatifin de kurucularından olan Şennur 
Ülker ve Hakan Memur tarafından 2017 yılında Geleneksel Eyüp Oyuncakçısı kurulmuştur. 
Günümüzde Eyüp Oyuncakçısı ismi ile hizmet vermeye devam eden ve 
Eyüp Oyuncakları i le Eyüp Oyuncakçılığını yaşatan tek işletmedir. 
Eyüp Oyuncakçısı; yaklaşık 500 yıl lık bir geçmişi olan Eyüp Oyuncakçılığını ve bu 
geleneğin ürünü olan Eyüp Oyuncaklarını himaye eden, toplumun her kesimine bu 
geleneği ve oyuncakları tanıtan bir oyuncak atölyesidir. Atölye kapsamında
 geleneksel ahşap, deri ve çömlek oyuncak üretimi yapılmaktadır. Ayrıca atölyenin 
üst katında İstanbul’daki Eyüp Oyuncakları Sergisi yer almaktadır. Çocuklar ve 
okullar için Eyüp Oyuncakları Oyuncak Atölyesi şeklinde tasarlanmış çocuk 
etkinlikleri yapılmaktadır. Etkinlik kapsamında çocuklara Eyüp oyuncakları  
anlatılırken sevecen bir karakter olan ilk oyuncak ustası Osman Efendi’nin 
hikâyesi de anlatılmaktadır. Bu hikâyenin içinde marangozluk, geri dönüşüm bilinci, 
organik oyuncak gibi başlıklar da işlenmektedir.



Aralarındaki Farkı Bulalım



Görsel Algı-Dikkat Çalışması Etkinlikleri

Boya Kalemlerimizi Hazırlayalım.
Resimdeki şekillerin aynısını 
kalemlerimizle yapalım (:

KELEBEKLERİN YARISINI BULALIM
 VE ÇİZEREK EŞLEŞTİRELİM.

YANDAKİ ÖRÜNTÜ ÇALIŞMASINI 
GÖRSELE UYGUN YAPALIM.
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BUGÜN NE YAPSAM?

BİRLİKTE OYNAYALIM
Lades oyununu 

çocuğunuza öğretin 
ve birlikte oynayın.

     PİZZA GÜNÜÇocuğunuzla birlikte pizza yapın. 
 Herkes kendi malzemesini 

kendi seçsin.

HARFLARI TANIYALIM
Anne, baba ve çocuk 

olarak herkes kendine bir 
harf seçsin ve gün içinde 
o sesle başlayan kelimeleri 

birbirinize gün 
boyunca söyleyin. 

BİRLİKTE OYNAYALIMBir müzik eşliğinde çocuğunuzun yaptığı dans 
hareketlerinin aynısını  yapın ve şarkı 

bitene  kadar gösterdiği hareketlerle sizi yönlendirmesine müsaade edin.

Aile bireylerinin doğum
 günlerini ve 

sizin için özel olan 
günleri takvime işaretleyin.



6.

8.

9.

7.
ANI PAYLAŞMA ZAMANI

Siz çocuğunuzun
 yaşlarındayken 

başınıza gelen bir 
anıyı anlatarak 
onunla paylaşın.

TASARRUFU ÖĞRENMarkete gitmeden önce bir alışveriş listesi yapın. Listede çocuğunuzun isteklerinin de olmasına 
özen gösterin ve listenin dışına 

çıkmadan alışverişinizi tamamlayın. 

AÇIK HAVADAYIZ VE 
KÜÇÜK DOSTLARIMIZI DA

 UNUTMUYORUZ
Çocuğunuzla açık havada temiz

 havanın keyfine vararak
 küçük bir yürüyüş yapın
 ve küçük dostlarımızın
 ulaşabileceği yerlere 
kedi maması bırakın.

 
Bugün oyuncaklarını 

ve odanı topla.
 Yarın okulda giyeceğin 

kıyafetleri hazırla. 
Okulda görüşürüz  
Seni çok özledik <3



SANATSAL ÇALIŞMALAR VE OYUNLARIM

Dergilerden kestiğiniz hayvan resimlerini bir torbaya koyun.
Sırayla her bir yarışmacı poşetten bir kart seçip, seçtiği karttaki hayvanı
 size anlatmaya çalışsın. (sesini taklit edebilir. o hayvan gibi yürüyebilir.
hayvanın yemeği sevdiği yiyeceği gösterebilir) Karşı taraftaki oyuncuda 

sorular sorabilir. (Büyük mü?, küçük mü? Kanatlı mı? vs.) 

Çerçeve Yapımı 
Doğadan 

topladığınız 
materyallele

çerçeve yapın 
ve tatilde

çekildiğiniz 
fotoğrafı 

içine 
koyun   

DOĞA 
KUTUSU

Bir kutuya  hergün doğadan 

topladığınız (taş,yaprak dal vs. gibi)

materyalleri biriktirin. 

Tatil sonunda bu malzemeleri

 bir kağıda yapıştırarak,

tatil hatırası olarak 
saklayın

 ya da bir yere asın.



SANATSAL ÇALIŞMALAR VE OYUNLARIM

Bir Doğa 
Belgeseli
 İzleyin

YOĞURT MAYALAYIN
Sütü birlikte alın. 
Tencereye koyup

kaynatın . 
Soğumasını bekleyin.

 Mayalayın. 
Son halini 

çocuğunuza gösterin. 
Bir kase mayaladığınız
 yoğurttan ikram edin
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Çocuğunuza verebileceğiniz en harika iki şey kökler ve kanatlardır. Kökleri geçmişteki 
bağlarını ve özünü besler, kanatları ise hayallerine ve umuda uçurur.


